
Eindhoven, 11 augustus 2013

AANTEKENEN
Burgemeester & Wethouders 
Gemeente Eindhoven
Postbus 90150 
5600 RB Eindhoven

Bezwaarschrift handhavingsverzoek d.d. 04-06-2013 luchtverontreinigingsnormen. 

Geacht College B&W,

Op  04-06-2013 verzochten wij op korte termijn handhavingsmaatregelen inzake de 
geconstateerde luchtverontreiniging langs de Kennedylaan. Die situatie is strijdig met 
de wettelijke voorschriften en vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid van 
omwonenden. Voor zover nodig, verzochten wij expliciet om een dwangsom resp. 
rechtsoordeel waarom u niet gehouden zou zijn tot urgente handhavingsmaatregelen. 

Uw antwoord op 5 juli 2013 luidt: “Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het tot behan
deling van uw handhavingsverzoek bevoegde bestuursorgaan” . U citeert ook art. 2.3 AWB.  

Voor de goede orde wijzen wij u er op dat art. 5.9 Wet Milieubeheer B&W - met uitsluiting van 
andere  instanties - verplicht  een plan op te stellen in de in bijlage 2, voorschrift 13.1, aange
geven gevallen waarin een plandrempel wordt overschreden. Via uw actie leveren op uw ver
zoek andere autoriteiten een bijdrage aan het opstellen en uitvoeren van een zodanig plan.  
Zo wordt geregeld dat het nationale plan zoals bedoeld in  art. 5.12 Wet Milieubeheer in over
eenstemming blijft met de locale overschrijdingssituatie.  U weigert kennelijk,  na een eerder 
verzoek d.d. 15-2-2012,  ten tweede male uw verplichtingen te nemen ex art. 5.9 Wet Milieu
beheer en daarnaast, los van normoverschrijding, uw verantwoordelijkheid voor de gezond
heid in Eindhoven.  Nota bene nadat uw bezwarencommissie u dringend verzocht de 
gemaakte calculaties na te rekenen het geen slechts enkele minuten ambtelijke tijd vergt. 

Daarnaast dient ook B&W Eindhoven Europees recht toe te passen waaronder ro. 42 uit 
Janacek (HvJ C 237/07 d.d. 25 juli 2008): “dat bij een dreigende overschrijding van de grenswaarden of  
alarmdrempels, particulieren die rechtstreeks worden getroffen, moeten kunnen bewerkstelligen dat de bevoeg
de nationale autoriteiten een actieplan opstellen, ook wanneer zij, krachtens nationaal recht, beschikken over 
andere mogelijkheden om deze autoriteiten maatregelen te doen uitvaardigen ter bestrijding van luchtverontrei
niging. ”  Ten tweede male weigert U burgers dit subjectieve recht dat al ontstaat bij alleen nog 
maar een risico op overschrijding. Vandaar dat wij bezwaar aantekenen tegen uw besluit  5 
juli 2013 met het aanvullende verzoek uzelf naast een passende dwangsom ook bestuurs
dwang op te leggen bij niet nakoming van uw verplichtingen.      

Met vriendelijke groet, 
Belangenvereniging Bewoners Hudsonlaan (B.V.B.H.)
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